


                                                                      ក    N29/21ត្រីមាសទ2ី  

   មារិកា 
 

I~ត្រះរាជខទុទកាលយ័ត្រះមហាកសត្រ 
 ត្រះរាជត្កឹរយ 

៧-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៦៨ សតីរី ការត្ម្លើងឋាននតរស័រត ិនាយទាហាន របសួ រិការ 
ថ្នា រឧ់ត្ត្ មសនីយ ៍ ននរងមោធរលមេ្រភូ្និទ ព្តូ្វមទទរមៅព្រសួងសងគ្ រិច្ច អតី្ត្យុទ្ធជន 
និងយុវនីតិ្ស្បទា ៤៨៥១ 

៧-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៦៩ សតីរី ការត្ម្លើងឋាននតរស័រត ិ នាយទាហាន ថ្នា រ ់                       
ឧត្ត្ មសនីយ ៍និងថ្នា រវ់រមសនីយ ៍ននរងមោធរលមេ្រភូ្និទ ្ុនចូ្លនិវត្តន ៍៧៨ របូ ៤៨៥៤ 

៩-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៧០ សតីរី ការបញ្ចប់្ ុេតំ្ណែងឯរឧត្ត្  សខុ សភុ័ត្ក រី
ទី្ព្បឹរារាជរដ្ឋា ភបិាល មានឋានៈមសមើ អនុរដ្ាមលខាធិការ  ៤៨៥៨ 

៩-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៧១ សតីរី ការណត្ងតងំ និងទតល់ឋានៈឯរឧត្ត្  ផន ផល្លា  
ជាទី្ព្បឹរារាជរដ្ឋា ភបិាល មានឋានៈមសមើ អនុរដ្ាមលខាធិការ  ៤៨៥៩ 

១០-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៧២ សតីរី ការណត្ងតងំ និងទតល់ឋានៈឯរឧត្ត្                           
មុឹង សខុល្លភ ជាអគ្គមលខាធិការរង ននអគ្គមលខាធិការដ្ឋា ន ននគ្ែៈរមាម ធិការជាតិ្-
ព្គ្បព់្គ្ង និងអភវិឌ្ឍតំ្បនម់នារស្ុព្ទ្រ្ពុជា មានឋានៈមសមើ អនុរដ្ាមលខាធិការ បណនែ្ មលើ         
្ុេងារបច្ចុបបនា  ៤៨៦០ 

១០-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៧៣ សតីរី ការណត្ងតងំ្ុេតំ្ណែង ជារដ្ាមលខាធិការ និងជា
អនុរដ្ាមលខាធិការ ននព្រសួងណរ ៉ែ និងថ្ន្រល ៤ របូ និងណត្ងតងំ និងទតល់ឋានៈឯរឧត្ត្   
លមឹ វត្ថា  ជាទី្ព្បឹរាព្រសួងណរ ៉ែ និងថ្ន្រល មានឋានៈមសមើ អគ្គនាយរ និងណត្ងតងំ                    
្ុេតំ្ណែង ្ន្តនតីរាជការ ននព្រសួងណរ ៉ែ និងថ្ន្រល ២ របូ ៤៨៦១ 

១០-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៧៤ សតីរី ការទតល់សញ្ជា តិ្ណេមរ មដ្ឋយសញ្ជា តូ្បនីយរ្ម      
ដ្ល់មោរ យ ូលឈី ៀង (YU, LIQIANG) ជនជាតិ្ចិ្ន សញ្ជា តិ្ចិ្ន មដ្ឋយបតូរម ម្ ះជា                      
ចូ ស រូយី៉ា រុល (JO  SURIYAPOL) ៤៨៦២ 

១០-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៧៥ សតីរី ការទតល់សញ្ជា តិ្ណេមរ មដ្ឋយសញ្ជា តូ្បនីយរ្ម      
ដ្ល់មោរ សងុ ឈមៀវយ ូ(SONG, MIAOYU) ជនជាតិ្ចិ្ន សញ្ជា តិ្ចិ្ន មដ្ឋយបតូរម ម្ ះជា                      
អុីន សងុ (YUN SONG) ៤៨៦៣ 

 
 
 



ខ 
១១-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៧៦ សតីរី ការណត្ងតងំ និងទតល់ឋានៈជាទី្ព្បឹរា ៣ របូ នន

ព្រសួង្ហានទទ ៤៨៦៤ 
១១-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៧៧ សតីរី ការដ្ឋរ់្ ន្តនតីរនធនាគារ ៣ របូ ឱ្យចូ្លនិវត្តន ៍ នន

ព្របេែ័ឌ ្ន្តនតីរនធនាគារ ព្រសួង្ហានទទ ៤៨៦៥ 
១១-៨-២០២១ -ព្រះរាជព្រឹត្យ នស/ររត្/០៨២១/៥៧៨ សតីរី ការមព្បាសព្រះរាជទាន នូវមព្គ្ឿងឥសសរយិយស                  

ត្លំដ្ឋបថ់្នា រ ់ដ្ល់្ន្តនតីរនធនាគារ ននព្រសួង្ហានទទ ៣៣៣ របូ ៤៨៦៦ 

II~រាជរដ្ឋា ភបិាល 
                                                        ១~អនុត្កឹរយ 

៣០-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ១២៥ អនព្រ.បរ  សតីរី ការមរៀបចំ្ និងការព្បព្រឹត្តមៅននគ្ែៈរមាម ធិការជាតិ្
ព្គ្បព់្គ្ងនិងអភវិឌ្ឍសហគ្្នម៍ទ្សច្រែ៍និងមអរូមទ្សច្រែ៍ ៤៨៧៨ 

២-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ១២៦ អនព្រ.បរ  សតីរី ការមទទរឥែទានថវកិា ៤៨៨៤ 
៥-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ១២៨ អនព្រ.បរ  សតីរី ការណរសព្្ួលនទទបឹងតមមារ (បឹងរបព់្សូវ) សែិត្រាុង                  

រាជធានីភាមំរញ ៤៨៨៦ 
៦-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ១២៩ អនព្រ.បរ  សតីរី ការទ្ទួ្លស្គគ ល់សមាសភារព្រុ ព្្បឹរាព្រុងបូរមគា នន

មេត្តរំរត្ ៤៨៨៩ 
៦-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ១៣១ អនព្រ.បរ  សតីរី ការណរសព្្ួលនទទបឹងតមមារ (បឹងរបព់្សូវ) សែិត្រាុង                  

រាជធានីភាមំរញ ៤៨៩២ 
២៨-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ៣៥៦ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការណត្ងតងំសមាជិរព្រុ ព្្បឹរាភបិាលននមបឡាជាតិ្

សនតិសុេសងគ្  អាែត្តិទី្១ ៤៨៩៦ 
២៩-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ៣៥៧ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការណត្ងតងំ ព្បគ្ល់ភាររិច្ច និងសព្្ួលភាររិច្ច                  

ន្្តនតីរាជការ ៤៨៩៨ 
៣០-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ៣៥៨ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការត្ម្លើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ៤៩០០ 
៣០-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ៣៥៩ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការត្ម្លើងឋាននតរស័រតិ នាយទាហាន ៤៩០៦ 
៣០-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ៣៦០ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូនម្ដ្ឋយសុវតែ រា ៤៩០៩ 
៣០-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ៣៦១ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការជូនម្ដ្ឋយការងារ ៤៩១០ 
៣០-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ៣៦២ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការណត្ងតងំ ន្្តនតីរាជការនននិយត័្ររធានារា៉ែ បរ់ងរ្ពុជា ៤៩១៤ 
៣០-៧-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ៣៦៣ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការណត្ងតងំសមាជិរព្រុ ព្្បឹរាភបិាល ននវទិ្ាស្គែ ន

ព្ស្គវព្ជាវ និងអភវិឌ្ឍរសិរ្មរ្ពុជា ៤៩១៦ 

 
 



គ 
២-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ៣៦៤ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការមទទរ និងណត្ងតងំ្ុេតំ្ណែង ន្្តនតីនគ្របាលជាតិ្                

រ្ពុជា ៤៩១៨ 
២-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ៣៦៥ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការណត្ងតងំ្ុេតំ្ណែង ន្្តនតីនគ្របាលជាតិ្រ្ពុជា ៤៩១៩ 
៤-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ៣៦៦ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការដ្ឋរ់្ ន្តនតរីាជការឱ្យចូ្លនិវត្តន ៍ ៤៩២០ 
៤-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ៣៦៧ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការណត្ងតងំ្ុេតំ្ណែង ន្្តនតីនគ្របាលជាតិ្រ្ពុជា ៤៩២១ 
៦-៨-២០២១ -អនុព្រឹត្យមលេ ៣៦៨ អនព្រ.ត្ត្  សតីរី ការណត្ងតងំ ន្្តនតីរាជការ ៤៩២២ 

          ២~ឈសចកតីសឈត្មច 
១០-៨-២០២១ -មសច្រតីសមព្្ច្មលេ ៨៤ សសរ សតីរី ការផ្លល ស់នាយទាហានអ្ស្គែ នតំ្ណាងនន                                  

ព្រះរាជាណាច្ព្ររ្ពុជាមៅបរមទ្ស ៤៩២៤ 
១០-៨-២០២១ -មសច្រតីសមព្្ច្មលេ ៨៥ សសរ សតីរី ការមព្ជើសមរ ើសរលទាហាន ៤៩២៦ 

          ៣~ឈសចកតីណែនាំ 
១១-៨-២០២១ -មសច្រតីណែនាមំលេ ០៤ សែន សតីរី ការបនតអនុវត្តយុទ្ធនាការរព្ងឹងវធិានការព្បយុទ្ធ និង               

ទ្បស់្គា ត្ក់ារនលងរាលដ្ឋលននជំងឺរូវដី្-១៩ ៤៩២៧ 

  III~ការងារបណ្តត ត្កសងួ    
             ១~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួណរ ៉ា និង ថាមរល 

៣១-៣-២០២០ -ព្បកាសមលេ ០១១២  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ជា ត្ដំ្មែើ រការស្គែ នីយ
មព្បងឥនធនៈមលេ ០១១២ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្ះនថៃទី្ ៣១ ណេ ្នីា ឆ្ា  ំ២០២០ ៤៩២៩ 

៣១-៣-២០២០ -ព្បកាសមលេ ០១១៣  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ជា ត្ដំ្មែើ រការស្គែ នីយ
មព្បងឥនធនៈមលេ ០១១៣ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្ះនថៃទី្ ៣១ ណេ ្នីា ឆ្ា  ំ២០២០ ៤៩៣៣ 

៣១-៣-២០២០ -ព្បកាសមលេ ០១១៥  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ជា ត្ដំ្មែើ រការស្គែ នីយ
មព្បងឥនធនៈមលេ ០១១៥ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្ះនថៃទី្ ៣១ ណេ ្នីា ឆ្ា  ំ២០២០ ៤៩៣៧ 

៦-៤-២០២០ -ព្បកាសមលេ ០១១៧  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ជា ត្ដំ្មែើ រការស្គែ នីយ
មព្បងឥនធនៈមលេ ០១១៧ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្ះនថៃទី្ ៦ ណេ ម្ស្គ ឆ្ា  ំ២០២០ ៤៩៤១ 

៦-៤-២០២០ -ព្បកាសមលេ ០១១៨  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ជា ត្ដំ្មែើ រការស្គែ នីយ
មព្បងឥនធនៈមលេ ០១១៨ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្ះនថៃទី្ ៦ ណេ ម្ស្គ ឆ្ា  ំ២០២០ ៤៩៤៥ 

៦-៤-២០២០ -ព្បកាសមលេ ០១១៩  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ជា ត្ដំ្មែើ រការស្គែ នីយ
មព្បងឥនធនៈមលេ ០១១៩ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្ះនថៃទី្ ៦ ណេ ម្ស្គ ឆ្ា  ំ២០២០ ៤៩៤៩ 

 
 



ឃ 
៦-៤-២០២០ -ព្បកាសមលេ ០១២០  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ជា ត្ដំ្មែើ រការ

ស្គែ នីយមព្បងឥនធនៈមលេ ០១២០ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្ះនថៃទី្ ៦ ណេ ម្ស្គ ឆ្ា  ំ២០២០ ៤៩៥៣ 
៦-៤-២០២០ -ព្បកាសមលេ ០១២១  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ជា ត្ដំ្មែើ រការ

ស្គែ នីយមព្បងឥនធនៈមលេ ០១២១ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្ះនថៃទី្ ៦ ណេ ម្ស្គ ឆ្ា  ំ២០២០ ៤៩៥៧ 
៦-៤-២០២០ -ព្បកាសមលេ ០១២៤  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ជា ត្ដំ្មែើ រការ

ស្គែ នីយមព្បងឥនធនៈមលេ ០១២៤ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្ះនថៃទី្ ៦ ណេ ម្ស្គ ឆ្ា  ំ២០២០ ៤៩៦១ 
៦-៤-២០២០ -ព្បកាសមលេ ០១២៦  រថ.អព្បរ.ព្បរ  សតីរី លរខេែឌ ននលិេិត្អនុញ្ជា ត្ដំ្មែើ រការ

ស្គែ នីយមព្បងឥនធនៈមលេ ០១២៦ រថ.អព្បរ.លអ ចុ្ះនថៃទី្ ៦ ណេ ម្ស្គ ឆ្ា  ំ២០២០ ៤៩៦៥ 

          ២~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួមហាផ្ផទ 
២៥-៨-២០២០ -ព្បកាសមលេ ៣៥៧៦ ព្បរ សតីរី ការចុ្ះម ម្ ះរាុងបញ្ា ីសមាគ្្ ៤៩៦៩ 

   ៣~ទីសតកីាររដ្ាមន្តនតីត្កសងួយរុតធិម ៌
១២-១០-២០២០ -ព្បកាសមលេ ១៧១ រយ.ព្បរ/២០ សតីរី ការផ្លល ស់្ន្តនតីរាជការ ៤៩៧០ 
១០-១១-២០២០ -ព្បកាសមលេ ១៧៧ រយ.ព្បរ/២០ សតីរី ការដ្ឋរ់្ ន្តនតីរាជការឱ្យសែិត្មៅរាុងភារទំ្មនរគាម ន

មបៀវត្ស ៤៩៧១ 
១០-១១-២០២០ -ព្បកាសមលេ ១៧៨ រយ.ព្បរ/២០ សតីរី ការដ្ឋរ់្ ន្តនតីរាជការឱ្យសែិត្មៅរាុងភារទំ្មនរគាម ន

មបៀវត្សបនត ៤៩៧៣ 

 



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48514851



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48524852



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48534853



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48544854



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48554855



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48564856



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48574857



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48584858



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48594859



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48604860



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48614861



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48624862



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48634863



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48644864



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48654865



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48664866



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48674867



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48684868



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48694869



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48704870



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48714871



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48724872



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48734873



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48744874



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48754875



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48764876



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48774877



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48784878



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48794879



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48804880



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48814881



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48824882



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48834883



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48844884



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48854885



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48864886



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48874887



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48884888



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48894889



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48904890



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48914891



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48924892



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48934893



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48944894



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48954895



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48964896



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48974897



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48984898



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 48994899



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49004900



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49014901



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49024902



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49034903



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49044904



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49054905



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49064906



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49074907



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49084908



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49094909



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49104910



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49114911



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49124912



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49134913



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49144914



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49154915



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49164916



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49174917



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49184918



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49194919



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49204920



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49214921



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49224922



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49234923



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49244924



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49254925



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49264926



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49274927



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49284928



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49294929



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49304930



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49314931



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49324932



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49334933



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49344934



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49354935



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49364936



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49374937



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49384938



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49394939



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49404940



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49414941



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49424942



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49434943



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49444944



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49454945



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49464946



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49474947



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49484948



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49494949



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49504950



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49514951



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49524952



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49534953



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49544954



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49554955



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49564956



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49574957



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49584958



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49594959



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49604960



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49614961



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49624962



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49634963



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49644964



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49654965



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49664966



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49674967



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49684968



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49694969



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49704970



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49714971



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49724972



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49734973



ឆា  ំទី២១ លខ ៤០  ីមា សទី ០២ ឆា  ំ ២០២១ រា ជកិច្ច  ទំព័រ 49744974
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អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ចនិងតម្កល់ឯកសារជាតិ

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី

       ព្រះរាជក្រម  ព្រះរាជក្រឹត្រយ  អនុក្រឹត្រយ  ស្រចក្តីសម្រច  បទបញ្ជា  សារាចរ  ប្រកាស




